voor een keertje is: makkelijk zittende
(sport)kleding aantrekken naar school zodat
er alleen nog gymschoenen hoeven te worden
aangetrokken.
Weekbrief 31, 17-05-2019
Jarigen

Komende week zijn Nami,
Quinty, Loïs, , Tessa, Luca
en Anouk jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Ouderavond
Wat ontzettend fijn om te zien dat er een
flinke groep ouders naar de ouderavond
kwam! Na een interessante lezing van Willem
de Jong over grenzen stellen, gingen we in
groepen uiteen en werden presentaties
bijgewoond over onze methode voor sociale
en emotionele ontwikkeling Kwink en over
Rots en Water. Er was een positieve en
betrokken sfeer. Bij de weekbrief vindt u een
interessant artikel van Willem de Jong. Ook is
het de moeite waard om even te googlen Ted
Talk van Julie Lythcott-Haims over opvoeden
(en ook het nut van het laten doen van
huishoudelijke klusjes door kinderen ;-)).
Sponsorloop

Beach Cleanup Rotary Zandvoort
Op zaterdag 1 juni 2019 organiseert Rotary
Club Zandvoort in samenwerking met
Surfriders Foundation Holland een Beach
Clean Up activiteit. Dit evenement maakt
onderdeel uit van de landelijke campagne van
Rotary Nederland om de ‘plastic soup’ tegen
te gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om
te komen helpen. Hoe meer helpende handen,
hoe beter en hoe schoner ons mooie
Zandvoortse strand. We verzamenelen om
9.00 uur ’s ochtends bij strandtent Plazand.
Laat ons even weten of we jouw hulp kunnen
rekenen. Je kunt je aanmelden bij:
beachcleanup.zandvoort@gmail.com
Kwijt
Florian uit groep 3a is z’n rode Paw Patrol
horloge kwijt. Mocht u het vinden dan kunt u
het afgeven bij groep 3a.

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

De leerlingenraad organiseert
op woensdag 29 mei een
sponsorloop om geld in te
zamelen voor Villa Pardoes.
Zij hebben dit doel zelf gekozen. De groepen
5 t/m 8 lopen in twee shifts: groep 5 en 6 om
11.00 uur en groep 7 en 8 om 11.30 uur. Via
Mijnschoolinfo heeft u een brief ontvangen van
de leerlingenraad met daarin meer informatie.
U bent van hare welkom om de kinderen te
komen aanmoedigen!
Verkiezingen en gym
Volgende week donderdag zijn het
stembureau en het exit-pollteam weer in de
school aanwezig in verband met de Europese
verkiezingen. De kinderen kunnen zich die dag
niet omkleden in de kleedkamers, wel in de
klas of eventueel het toilet. Een andere optie
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